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1.

Inleiding

De Dorpsraad van Nes aan de Amstel brengt jaarlijks, volgens Artikel 27, tweede lid, van de Verordening Dorpsraad Nes aan de Amstel, schriftelijk verslag uit aan de gemeenteraad over de
werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar.
Voor u ligt het Jaarverslag van de Dorpsraad over het kalenderjaar 2018.
In het verslag worden de belangrijkste zaken die zich hebben voorgedaan in 2018 besproken.
Voordat daarop nader wordt ingegaan, wordt eerst stilgestaan bij de taak, de bevoegdheden en
de samenstelling van de Dorpsraad. Ook wordt een overzicht gegeven van de besproken onderwerpen.
2.

Taak en bevoegdheden van de Dorpsraad van Nes aan de Amstel

De Dorpsraad is een adviescommissie die is ingesteld bij besluit van de gemeenteraad op 18 april
1979 op grond van het toen vigerende artikel 61, eerste lid, sub b, van de Gemeentewet. Bij de
wijziging van de Gemeentewet in 1992 is dit artikel 84 van de Gemeentewet geworden.
Op grond van artikel 84, derde lid, van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad de taken, de bevoegdheden en de samenstelling van een commissie geregeld. De gemeenteraad heeft dit voor de
Dorpsraad vastgesteld in de Verordening Dorpsraad Nes aan de Amstel.
De eerste Dorpsraad is geïnstalleerd op woensdag 29 augustus 1979. De Dorpsraad is voortgekomen uit het destijds bestaande "Comité Nesser Belang". Evenals dit comité destijds draagt de
Dorpsraad een niet-politiek karakter.
De Dorpsraad geeft, als territoriale commissie, advies betreffende alle aangelegenheden die van
belang zijn voor een bepaald gebied van de gemeente Amstelveen, namelijk Nes aan de Amstel,
meer specifiek het gebied dat bestaat uit het stemdistrict Nes aan de Amstel. Dit gebied wordt
grosso modo omgrensd door de Amstel, de Hollandse Dijk, de Middenweg van de Bovenkerker
Polder, voormalig A3 tracé en Langs de Akker.
Uit de artikelen 2 en 20 van de Verordening Dorpsraad Nes aan de Amstel blijkt dat de Dorpsraad
tot taak heeft de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester gevraagd en ongevraagd te adviseren betreffende alle aangelegenheden die van belang zijn
voor Nes aan de Amstel.
De Dorpsraad beschikt uitsluitend over adviserende bevoegdheden.
Burgemeester en wethouders zijn tevens verplicht over een aantal onderwerpen in een zo vroeg
mogelijk stadium het advies van de Dorpsraad in te winnen.
Artikel 21 van de Verordening Dorpsraad van Nes aan de Amstel bepaalt onder meer dat:
• indien burgemeester en wethouders de Dorpsraad om advies vragen over een aangelegenheid,
waaromtrent aan de gemeenteraad een voorstel moet worden uitgebracht, het advies van de
Dorpsraad ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad;
• indien een advies van de Dorpsraad een afwijking van een voorstel van burgemeester en wethouders of een keuze uit verschillende mogelijkheden inhoudt, de Dorpsraad zijn keuze motiveert;
• indien een advies van de Dorpsraad aan de gemeenteraad en/of burgemeester en wethouders
een ingrijpende verandering in Nes aan de Amstel betreft, de Dorpsraad tevoren de inwoners
kan raadplegen door een openbare vergadering te beleggen dan wel op een andere wijze de bij
de bewoners levende gevoelens te peilen;
• indien burgemeester en wethouders bij het nemen van een besluit afwijken van een advies van
de Dorpsraad, er door het college van burgemeester en wethouders vooraf overleg wordt gepleegd met het Dagelijks Bestuur van de Dorpsraad;
• indien de gemeenteraad dit wenselijk acht, dan wel de Dorpsraad daarom verzoekt, kan een
door de Dorpsraad uit zijn midden aan te wijzen lid de gelegenheid worden geboden in de vergadering van de raad het standpunt van de Dorpsraad en/of een minderheid van de Dorpsraad
ter zake van het uitgebrachte advies toe te lichten. Hetzelfde geldt ten aanzien van burgemeester en wethouders en betrokken commissie(s) van bijstand.
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Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: onderwijs, cultuur, recreatie, sport, gezondheidszorg en sociale zorg, verkeer en vervoer, wonen en ruimtelijke ordening, openbare werken en milieu.
Per onderwerp wordt een aantal specifieke zaken genoemd, namelijk:
• Onderwijs:
de stichting, bouw, uitbreiding, verbouw en opheffing van scholen voor openbaar kleuter- en
basisonderwijs.
• Cultuur, recreatie, sport, gezondheidszorg en sociale zorg:
a. de stichting, bouw, uitbreiding, verbouw en opheffing van accommodaties op het gebied van
cultuur, recreatie, sport, gezondheidszorg en sociale zorg en de subsidiëring daarvan;
b. monumentenzorg: plaatsing op de monumentenlijst en de aankoop, verkoop, verbouw en
restauratie van panden.
• Verkeer en vervoer:
a. verkeers- en vervoersplan;
b. verkeerscirculatieplan;
c. openbaar vervoer;
d. verkeersbesluiten, plaatsing verkeersborden en verkeerslichten.
• Wonen, Ruimtelijke ordening en Stadsontwikkeling:
a. bestemmingsplan;
b. anticipatieprocedure, anders dan op grond van een vastgesteld (globaal) bestemmingsplan;
c. structuurplan;
d. streekplan;
e. afgifte omgevingsvergunningen.
• Stadsbeheer:
a. verandering van inrichting dan wel bestemming van gemeente-eigendommen;
b. aanleg van straten, fiets- en voetpaden, wegen, bruggen en andere kunstwerken;
c. aanleg van waterwegen, vaarten en sloten (voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van de gemeente);
d. plaatsing van straatmeubilair;
e. inrichting van openbaar groen.
• Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en milieu:
a. Wet milieubeheervergunningen;
b. ontwerp besluit Gedeputeerde Staten Noord-Holland inzake voorgenomen bodemsaneringen;
c. (licht)reclames;
d. toepassing van de verordening op het weren van overlast in woonstraten, leefbaarheid;
e. opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.
3.

Verkiezing van de Dorpsraad

Overeenkomstig artikel 6 vierde lid van de Verordening Dorpsraad van Nes aan de Amstel treden
de leden af met ingang van de eerste dinsdag van september in het eerste kalenderjaar na het aftreden van de leden van de gemeenteraad. De laatste verkiezingen hebben plaatsgehad op 27
mei 2015.
3.

Samenstelling van de Dorpsraad

De Dorpsraad bestaat uit zeven leden. Er is een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.
Het Algemeen Bestuur bestaat, vanaf de installatie op 1 september 2015, uit de volgende leden:
• Mayra Peters (voorzitter)
• Herman Ruhe (vice voorzitter)
• Erna de Lange
• Bart Wesselingh
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•
•
•

Erik van Leeuwen
Sandra Meulenbelt
Marco Lambalk

Het Dagelijks Bestuur werd gevormd door:
• Mayra Peters
voorzitter
• Hermann Ruhe
vice voorzitter
• Erna de Lange
lid
Vanwege het vertrek van Erna de Lange uit de Dorpsraad in 2018 is de eerst niet gekozen kandidaat bij de verkiezingen van 2015, Henk Jurriën, benoemd tot lid.
De Dorpsraad wordt in de vervulling van zijn taak ter zijde gestaan door een secretaris. De secretaris is een door burgemeester en wethouders aangewezen en in dienst van de gemeente Amstelveen zijnde ambtenaar. Het secretariaat wordt vervuld door:
•
•

4.

mevrouw Inge Ellens (tot 1 december 2018)
(werkzaam op de afdeling J&S (team Samenleving) als management assistent)
Nick Looij (benoemd tot secretaris op 1 december 2018) werkzaam als juridisch
medeweker
(vervangende secretaris: deze wordt, in voorkomende gevallen, in overleg met de
gemeentesecretaris, ad-hoc aangewezen)
Vergaderingen van de Dorpsraad van Nes aan de Amstel

Bij de installatie van de Dorpsraad in 2011 is besloten om de Vergadering van het Dagelijks Bestuur voorafgaand aan de reguliere Dorpsraadvergadering te houden. De leden van de Dorpsraad
welke is gekozen in 2015 hebben dit geprolongeerd. Het Dagelijks Bestuur vergadert voorafgaand
aan de vergadering met alle leden van de Dorpsraad. Het Algemeen bestuur van de Dorpsraad
vergadert in de regel elke tweede dinsdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli
en augustus. De Dorpsraad heeft in 2018 tien keer vergaderd.
Evenals in de voorgaande jaren werden de vergaderingen gehouden in Dorpshuis ‘De Nesse’ van
Nes aan de Amstel aan de Pastoor van Zantenlaan 33.
Aangezien de vergaderingen van de Dorpsraad in beginsel openbaar zijn, wordt de agenda telkens
de woensdag voorafgaande aan de vergadering gepubliceerd in het Amstelveens Weekblad, in het
maandelijkse Informatiebulletin van de Dorpsraad en op de website van Nes aan de Amstel:
www.nesaandeamstel.nl .
Om de besluiten van de Dorpsraad zo zorgvuldig mogelijk te laten nemen, worden aanvragers
van vergunningen en belanghebbenden bij agendapunten uitgenodigd tijdens de desbetreffende
vergadering aanwezig te zijn. Zo bestaat voor hen de mogelijkheid een nadere mondelinge toelichting te geven en kan er een gedachtewisseling plaatsvinden tussen de leden van de Dorpsraad
en de belanghebbende.
Ook nodigt de Dorpsraad, waar mogelijk, deskundigen uit om een bepaalde kwestie van een toelichting te voorzien, hetzij in de vergadering van de Dorpsraad, hetzij in een aparte bijeenkomst.
In 2018 hebben de volgende deskundigen nadere toelichtingen gegeven:
• Dhr. R. de Vries (Connexxion)
• Dhr. R. Oosterhof (ondergrondse vuilcontainers)
• Dhr. M. Kuiper (Stichting Natuurleven)
De belangstelling voor de vergaderingen van de Dorpsraad is meestal groot. Het aantal aanwezigen op de publieke tribune varieert tussen de vier en 20 personen. Ook geven leden van de gemeenteraad of andere vertegenwoordigers van partijen uit de gemeenteraad regelmatig acte de
présence op de publieke tribune. Verder zijn de wijkagenten (vertegenwoordigers van de politie)
en de teamleider van Wijkbeheer Zuid meestal bij de vergadering aanwezig. Het publiek wordt, na
het officiële gedeelte van de vergadering, in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en/of opmerkingen te maken. Van deze ‘publieksrondvraag’ wordt veel gebruik gemaakt.
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Het voorbereiden van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur behoort tot de belangrijkste
taken van het Dagelijks Bestuur. Het voorziet de geagendeerde onderwerpen zoveel mogelijk van
advies.
Verder vertegenwoordigt het Dagelijks Bestuur de Dorpsraad bij officiële gelegenheden en in besprekingen met besturen en/of vertegenwoordigers van andere instanties.
5.
Publiciteit
De agenda van de openbare vergaderingen van de Dorpsraad wordt gepubliceerd in het Amstelveens Weekblad. Daarnaast ook in het groene Informatiebulletin dat door de Dorpsraad maandelijks wordt gepubliceerd en dat in de week voorafgaand aan de vergadering van de Dorpsraad
huis aan huis wordt bezorgd. Ook wordt het Informatiebulletin in beperkte mate verspreid in het
tegenover Nes aan de Amstel gelegen Nessersluis (gemeente De Ronde Venen) waarvan de bewoners vaak georiënteerd zijn op Nes aan de Amstel (school, kerk, verenigingsleven).
Zodoende kunnen alle inwoners van Nes aan de Amstel, het buitengebied en Nessersluis zich op
de hoogte stellen van de onderwerpen die in de vorige vergadering aan de orde zijn geweest en
worden zij geïnformeerd over de datum, tijd, plaats en agenda van de volgende vergadering van
de Dorpsraad. Het Informatiebulletin wordt ook verspreid onder de leden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.
Omdat in de praktijk is gebleken dat het vrijwel onmogelijk is om drie websites consistent actueel
te houden, heeft de Dorpsraad er voor gekozen om op de gemeentelijke website van Amstelveen,
www.amstelveen.nl en de website van Nes aan de Amstel: http://www.nesaandeamstel.nl alle actuele zaken zoals agenda’s, notulen, informatiebulletins, correspondentie, jaarverslagen, etc. te
publiceren.
6.

Externe Betrekkingen

De Dorpsraad onderhoudt vanzelfsprekend vooral veel contacten met de Gemeente Amstelveen in
al haar geledingen.
Voor wat betreft het ‘onderhoud van de buitenruimte’ is er veelvuldig contact met de Teamleider
Wijkbeheer Zuid, de heer Wilco van Rijn, die ook regelmatig bij de vergaderingen van de Dorpsraad aanwezig is.
De wijkagenten van de Politie Amsterdam Amstelland, dhr. René Grigoleit en dhr. Fred v.d. Werf,
zijn meestal aanwezig bij de vergaderingen van de Dorpsraad.
Daarnaast nemen DB-leden van de Dorpsraad indien mogelijk ook deel aan de vergaderingen van
het Wijkenoverleg, waar de Dorpsraad en de Wijkplatforms onderling overleg plegen en periodiek
ook overleggen met het voor participatie verantwoordelijke lid van het college van B&W.
Ook zijn DB-leden van de Dorpsraad waar mogelijk aanwezig bij overleggen met betrekking tot
de Bovenkerkerpolder. Bij de inrichting van ‘onze polder’ zijn dermate veel gremia betrokken, dat
het vaak moeilijk (zo niet onmogelijk) is om het ‘totaalplaatje’ te kunnen overzien.
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel is lid van de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland
( http://www.vvkknh.nl/index.php ) en daarmee indirect lid van de Landelijke Vereniging voor
Kleine Kernen (http://www.lvkk.nl/ ).
De Dorpsraad is ‘sympathisant’ van de Stichting Vrienden van de Urbanuskerk in Nes aan de Amstel.
Leden van de Dorpsraad participeren verder in vergaderingen, congressen, seminars, cursussen,
klankbord- of focusgroepen van organisaties die als relevant voor (de Dorpsraad van) Nes aan de
Amstel worden beschouwd, zoals: Gemeente, Provincie, AanZ, VvKkNH, etc.
7.

Correspondentie

De Dorpsraad heeft in het jaar 2018 twee (advies) brieven verzonden met betrekking tot het volgende onderwerp:
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•
•

Brief aan de fracties van de politieke partijen m.b.t. de continuïteit van het pontveer Nessersluis
Brief aan de Amsterdamse Hengelsportvereniging en Hengelsportvereniging ‘De Amstel’
m.b.t. het gevaarlijk parkeren in de berm langs de Amstel.

Brieven van de Dorpsraad zijn te vinden op de website van Nes aan de Amstel.
Verder zijn er vele uitwisselingen van informatie per e-mail geweest met diverse ambtenaren en
afdelingen van de gemeente en anderen, al dan niet over onderwerpen als genoemd in bovenstaande lijst.
6.

Overzicht van behandelde onderwerpen

Een selectie uit de vele onderwerpen die door de Dorpsraad in 2018 zijn behandeld, wordt hierna
kort besproken:
Verkeersveiligheid
Met de gemeente is besproken dat er verkeersremmende maatregelen zullen worden aangebracht in de
bebouwde kom van Nes aan de Amstel aan de Amsteldijk Zuid.
Openbaar vervoer
Buslijn 149 is inmiddels opgeheven. In plaats daarvan kan van AM FLEXX gebruik worden gemaakt. Dit is een
Vraag gestuurd systeem waarbij men tot 15 minuten van te voren vervoer kan aanvragen. AML FLEXX rijdt
van maandag t/m zondag van 07.00 tot 19.00 uur. Men kan reizen met de OV chipkaart.
Wonen in Nes aan de Amstel

M.b.t. nieuwe bewoners in Nes is een verzoek ingediend om de huurwoningen in Nes aan de
Amstel te voorzien van een label voor Nessers en gezinnen. Dit verzoek is gehonoreerd en zal
worden opgenomen in de nieuwe verordening.
7.

Adviezen over aanvragen voor omgevingsvergunningen en dergelijke

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht geworden. Hierdoor is het vergunningenstelsel ingrijpend gewijzigd. Een aanvrager hoeft nog
maar één vergunning aan te vragen in plaats van bijvoorbeeld een bouwvergunning en een
monumentenvergunning etc. Er is sprake van één aanvraag, één procedure en één vergunning. Ook is de categorie lichte bouwvergunning komen te vervallen. De categorie vergunningsvrije bouwwerken is aanzienlijk uitgebreid.
De Dorpsraad heeft hier op twee manieren mee te maken. Aanvragen voor omgevingsvergunningen worden nog steeds aan de Dorpsraad voorgelegd, maar vanzelfsprekend niet om
deze te laten goed- of afkeuren. De Dorpsraad krijgt 10 werkdagen de gelegenheid om de
gemeente attent te maken op eventuele, onvoorziene consequenties voor het dorp. Dit kan te
maken hebben met parkeeroverlast, verkeersaantrekkende werking, gevaarlijke plaats van
een uitrit, en dergelijke. Dus zaken die ‘aanpalend’ zijn aan het bouwplan als zodanig. Vanzelfsprekend attendeert de Dorpsraad de gemeente ook op het feit dat een plan strijdig is
met of afwijkt van het bestemmingsplan.
10.

Financiële zaken

De Dorpsraad beschikte in 2018 ook weer over het zogenaamde leefbaarheidsbudget (ook
wel activiteitenbudget genoemd). Als ‘kleine wijk’ in de termen van dit budget heeft de
Dorpsraad de beschikking over € 1.816 per kalenderjaar. Dit bedrag is bedoeld voor activiteiten die de leefbaarheid in het dorp (in de ruimste zin) bevorderen. Sinds september 2014
heeft de Dorpsraad voor het eerst de beschikking gekregen van het Budget Sociale Samenhang. Dit budget van € 2.235,- is bedoeld om de sociale samenhang in Nes te bevorderen.
Voorwaarde om een bedrag aan te vragen uit dit budget is dat het de sociale samenhang bevordert en bedoeld is voor een activiteit waar het gehele dorp bij aanwezig kan zijn.
In 2017 zijn de volgende bedragen aan de volgende doelen uitgekeerd:
Begroting Dorpsraad 2018
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Organisatiebudget

Bijdrage gemeente 2018
Eindsaldo 2017
Totaal 2018
Kosten 2018
Eindsaldo 2018

€ 14.400,€ 2.590,12
€ 16.990,12
€ 11.133,48
€ 2.590,12

Leefbaarheidsbudget 2018
Restant 2017
Budget 2018
Beschikbaar 2018

€ 1.107,34
€ 1.816,00
€ 2.923,34

Aanvrager
Happy Nes
Nesserdames Vereniging
De Jonge Woudlopers
Nesserdames vereniging

Project
Survivalweekend
Bijdrage uitje
Bijdrage speelmateriaal
Bijdrage Kerstviering

Bedrag
375,00
200,00
310,00
250,00

Resteert
2.548,34
2.348,34
2.138,34
1.888,34

461011
38990
Bedrag
Fact.datum
Omschrijving
334
16-07-18 Aluminiumtrap steiger
528
7-08-18 stormbaan en tafelvoetbal en huur
300
280
500
293

1-6-18
15-10-18
15-10-18
14-12-18

plaszuil en 2 eco toiletten (Dorpsfeest)
Keukengerei Soep en Zo
Kerst aan de Amstel
Bijdrage aanlichten van de toren en parkeerterrein

2235,00
Beginsaldo 2018
Kosten
Eindsaldo 2018

2235
2235
0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Dorpsraad van 12 februari 2019
De Dorpsraad van Nes aan de Amstel,
de secretaris,

de voorzitter,

Mw. Ellens

Mw. M. Peters
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